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Poder Judiciário Federal 

Seção Judiciária do Estado de Sergipe 
4.a Vara Federal  

(gestora do leilão unificado) 
 
 

EDITAL 
LEILÃO UNIFICADO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE  

PRAÇA N. 3/2022 
 
 
 
A Dr.ª TELMA MARIA SANTOS MACHADO, Juíza Federal da 1.ª Vara; o Dr. 
GUILHERME JANTSCH, Juiz Federal Substituto da 2.ª Vara; o Dr. 
FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU, Juiz Federal da 4.ª Vara; o Dr. TIAGO 
JOSÉ BRASILEIRO FRANCO, Juiz Federal da 6.ª Vara; o Dr. RAFAEL 
SOARES SOUZA, Juiz Federal da 7.ª Vara; o Dr. JAILSOM LEANDRO DE 
SOUSA, Juiz Federal da 8.ª Vara  no uso de suas atribuições legais, etc.  
 
Fazem saber a quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento 
tiverem que estas Varas Federais levarão à alienação em arrematação pública, 
nas datas, local e sob as condições adiante descritas os bens penhorados nos 
autos das ações a seguir relacionadas. 
 
1. DATAS 
1.º Leilão: Dia 15/02/2022, às 10h, pelo maior lanço, observados os critérios 
definidos por cada unidade jurisdicional nos anexos deste edital em relação aos 
respectivos lotes. 

2.º Leilão: Dia 22/02/2022, às 10h, pelo maior lanço, observados os critérios 
definidos por cada unidade jurisdicional nos anexos deste edital em relação aos 
respectivos lotes. 

2. LOCAL DAS PRAÇAS /MODALIDADE DO LEILÃO 

2.1. Em virtude do atual quadro de pandemia mundial de COVID-19 e, ainda, 
considerando-se os atos Resolução 322/2020 e 397/2021 (CNJ), Ato 361/2020 e 
326/2021 (todos da Presidência TRF5) e Portaria 97/2021 (Direção do Foro da 
Seção Judiciária de Sergipe), fica desde logo assegurada a realização do leilão 
na modalidade eletrônica (CPC, art. 879, II e art. 882, §§ 1º e 2º), a ser 
hospedado em sítio eletrônico de responsabilidade do leiloeiro adiante 
designado, sob o endereço virtual apontado no item 3. 

2.2. Caso a evolução das condições sanitárias/epidemiológicas permitam a 
realização da modalidade presencial, será ela objeto de Edital de caráter aditivo 
ao presente, a ser publicado em até 05 (cinco) dias antes da data de realização 
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do leilão (CPC, art. 887, § 1º) e tomará como local o AUDITÓRIO DO PRÉDIO 
SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL - Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n.º 1.500, 
Capucho - Centro Administrativo Augusto Franco - Aracaju/SE. 

2.3. Além da publicação nos meios físicos previstos em lei, este Edital e, em 
havendo, seu aditivo serão publicados no sítio eletrônico da Justiça Federal - 
Seção Judiciária de Sergipe (www.jfse.jus.br) e no sítio eletrônico de 
responsabilidade do leiloeiro designado e expresso no item 3. 

2.4. OBSERVAÇÕES. 

2.4.1. Os bens serão apregoados pelo leiloeiro oficial designado pelo Juízo 
da 4ª Vara Federal, observada a sistemática de hastas públicas virtuais, 
prevista na Resolução nº 92, de 18 de dezembro de 2009, do egrégio 
Conselho da Justiça Federal. 

2.4.2. Em havendo a modalidade presencial, os lances daqueles que 
optarem por tal modalidade deverão ser formulados mediante 
comparecimento ao local indicado, no qual serão apregoados os bens pelo 
leiloeiro.  

2.4.3. Correrá, por conta e risco do(a) interessado(a), a participação no 
certame na modalidade de hastas públicas virtuais. Eventuais dificuldades 
ou problemas de ordem técnica referentes ao sistema de transmissão 
eletrônica que, a qualquer momento do certame, afetem a participação em 
tal modalidade, não ensejará oportunidade para impugnação, recurso, 
reclamação ou pedido de desfazimento ou repetição da hasta, assumindo o 
interessado direitos e obrigações apenas e exclusivamente pelas ofertas 
efetivamente recebidas pelo leiloeiro. 

2.4.4. A 4.ª Vara Federal desta Seção Judiciária do Estado de Sergipe está 
situada na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, n.º 1.500, 2º Andar, Capucho - 
Centro Administrativo Augusto Franco - Aracaju/SE. Em virtude da 
pandemia de COVID-19 e conforme Portaria 97/2021 (Direção do Foro da 
Seção Judiciária de Sergipe), o atendimento às partes, advogados, 
procuradores e demais interessados será realizado, preferencialmente, pelo 
“BALCÃO VIRTUAL”, disponível no site www.jfse.jus.br, telefone (79-
3216-2382) ou e-mail (vara4.atendimento@jfse.jus.br), das 09h às 18h, nos 
dias úteis. Para atendimento presencial, o horário vigente vai de 8h às 15h, 
de segunda à sexta-feira.  

2.4.5. Solicitações e requerimentos que tratam especificamente dos bens 
submetidos a leilão devem ser formulados perante a unidade responsável 
pela oferta do lote correspondente, consoante canais divulgados no site 
www.jfse.jus.br.  

2.5. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE 
ELETRÔNICA, DA IMPLANTAÇÃO E DA OPERACIONALIZAÇÃO: 

2.5.1. A modalidade online do leilão deverá ser fielmente realizada em 
consonância com o que prescreve a Resolução nº 92, de 18/12/2009, do 
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egrégio Conselho da Justiça Federal, seja por este(s) Juízo(s) Federal(is), seja 
pelo(s) leiloeiro(s) público(s) e demais usuários do sistema de leilões online. 

2.5.2. O leiloeiro público oficial, até o dia anterior ao leilão, estará à 
disposição dos interessados para auxiliar no esclarecimento de quaisquer 
dúvidas sobre o funcionamento do leilão online, podendo ser contatado 
conforme disponibilizado no item 3 deste Edital. 

2.5.3. O interessado em participar do leilão via internet deverá cadastrar-se 
gratuitamente com antecedência mínima de 72 horas da data do evento, 
ficando o interessado responsável civil e criminalmente pelas informações 
fornecidas quando de seu cadastro, a ser integralmente preenchido de 
acordo com as normas previstas neste Edital e no Termo de Compromisso 
presente no sítio eletrônico. 

2.5.4. Para o cadastramento, será obrigatório comprovar capacidade civil e 
ausência de impedimento nos termos dos itens 7 e 8 deste Edital, 
informando os respectivos dados, e a certificação digital do interessado em 
participar do leilão ou a apresentação da cópia autenticada dos documentos 
a seguir enumerados: 

i) se pessoa física: a) Carteira de Identidade (RG) ou documento 
equivalente (documento de identidade expedido por entidades de 
classe, tais como OAB, CREA, CRM e outras, ou pelas Forças Armadas 
do Brasil); b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) RG ou documento 
equivalente e nome e CPF do cônjuge, se for o caso; d) comprovante de 
residência em nome do arrematante (conta de água, luz ou telefone); e) 
e-mail. 

ii) se pessoa jurídica: a) comprovante de inscrição e de situação 
cadastral no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); b) contrato 
social, até a última alteração, ou Declaração de Firma Individual; c) 
Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente (documento de 
identidade expedido por entidades de classe, tais como OAB, CREA e 
CRM, ou pelas Forças Armadas do Brasil) e Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do representante legal ou do preposto da pessoa jurídica; d) e-
mail. 

iii) os documentos que instruem o cadastro deverão ser apresentados 
posteriormente pelo leiloeiro à Secretaria responsável pelos processos. 

2.5.5 A aprovação do cadastro, condicionada à deliberação do Juízo da 4ª 
Vara Federal, será confirmada por e-mail, utilizando-se única e 
exclusivamente o endereço informado pelo usuário. 

2.5.6. O interessado assumirá integralmente os direitos e obrigações 
realizados com seu identificador/senha de acesso online, ficando 
inteiramente responsável por impedir que terceiros tenham acesso e/ou 
façam uso indevido de tais dados. 
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2.5.7. No caso de uso não autorizado de sua senha, o interessado assumirá 
direitos e obrigações decorrentes de tal ato até o momento em que 
comunicar tal fato, por escrito, ao leiloeiro, considerando-se ocorrida tal 
comunicação quando de seu efetivo recebimento pelo destinatário. 

2.5.8. O usuário cadastrado, todas as vezes que quiser participar do leilão 
online e efetuar seus lances, deverá ler com atenção e aceitar o Contrato de 
Adesão de Usuários para Acesso ao Leilão Online, constante do sítio 
eletrônico do leiloeiro público oficial. 

2.5.9. Os demais procedimentos a serem adotados durante e após o leilão 
online e que não estejam devidamente expressos no presente Edital, deverão 
seguir rigorosamente o que estabelece os Capítulos II e III da Resolução nº 
92/2009, do Conselho da Justiça Federal, inclusive no que diz respeito às 
penalidades, itens de segurança, dúvidas dos usuários e demais obrigações 
dos arrematantes e do leiloeiro público oficial, constantes dos Capítulos IV 
a VI do aludido ato normativo, aplicando-se, ainda, no que couber, as suas 
disposições finais. 

3. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 

Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas, Jucese 11/2007 - Endereço: Av. 
Jorge Amado, 1565 Salas 4 e 6, Jardins, Aracaju/SE, CEP 49.025-330, Telefone 
79-99978-5089. 
 
E-mail: carlos.mascarenhas@icloud.com  

Sítio/Hospedagem do leilão eletrônico: www.rjleiloes.com.br  

4. DOS BENS 

4.1. Os que constam a partir do anexo I deste Edital, publicado no órgão oficial, 
disponível no endereço eletrônico www.jfse.jus.br e na Secretaria da 4.ª Vara 
Federal desta Seção Judiciária do Estado de Sergipe.  

4.2. A arrematação de qualquer bem implica, quanto ao arrematante, 
reconhecimento irretratável de sua real correta identificação, características, 
localização e estado de conservação em que se encontrarem ao tempo de sua 
entrega/imissão em favor do arrematante, não cabendo à Justiça Federal ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a (i) providências 
demarcatórias ou (ii) atinentes a retificações de registros imobiliários que 
decorram ou não de discrepâncias entre a área registrada do imóvel e a aquela 
que resultar de posterior medição; (iii) remoção de eventuais ocupantes, no 
contexto dos itens imediatamente anteriores; (iv) despesas de guarda/depósito 
e/ou transporte; (v) consertos ou reparos de qualquer natureza, quer se trate 
de vício oculto ou não.  

4.3. A descrição individualizada dos bens por lote encontra-se em Anexos do 
presente Edital, separados de acordo com a unidade jurisdicional. 

5. VISITAÇÃO AOS BENS 



 5

5.1. Os interessados, antes das datas designadas para o leilão, poderão, sem 
intervenção deste Juízo, visitar os bens nos locais em que se encontrarem, de 
segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, e no sábado, de 9h às 12h, ressalvando-se, 
em qualquer hipótese, a integral observância das restrições e limitações 
impostas pelas autoridades sanitárias em virtude da pandemia de COVID-19. 

5.2. O acompanhamento por Oficial de Justiça depende de prévia e formal 
solicitação a ser requerida junto à respectiva Secretaria da Vara Federal 
responsável pelo lote, ficando seu atendimento condicionado ao juízo de 
oportunidade e conveniência da Justiça Federal. 

6. DÍVIDAS RELACIONADAS AOS BENS E PRAZOS DE 
TRANSFERÊNCIA 

6.1. A arrematação dos bens ofertados nos anexos deste Edital, salvo específica 
disposição no lote em sentido diverso, ensejará aquisição livre de anteriores 
dívidas relacionadas aos bens, observados os arts. 908, § 1º, CPC e 130, 
Parágrafo único, CTN, e em particular o abaixo disposto: 

6.1.1. Tratando-se de veículos automotores ou similares, os 
arrematantes não arcarão com débitos de IPVA, seguro obrigatório, 
taxas de licenciamento, multas pendentes e eventuais outros débitos, 
desde que anteriores à data de expedição do auto de arrematação. 
Arcarão, todavia, com os custos administrativos regulares estabelecidos 
pelos órgãos competentes (como vistoria e da taxa de transferência, por 
exemplo) para a formalização da transferência de propriedade. 

6.1.2. Tratando-se de imóveis, não arcarão os arrematantes quanto ao 
pagamento de débitos referentes a IPTU, FORO e LAUDÊMIO, TAXAS 
(tributárias, pela prestação de serviços públicos ou poder de polícia) ou 
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA cujos fatos geradores sejam 
integralmente anteriores à data de expedição do auto de arrematação. 
Obrigações de natureza privada (taxas condominiais, pagamentos 
devidos a concessionárias de distribuição de água e/ou energia elétrica, 
etc) não se compreendem na isenção de que trata a presente norma e 
devem ser solucionadas diretamente pelo arrematante junto aos 
interessados e sem qualquer intervenção do Juízo Federal responsável 
pela oferta lote. 

6.1.3. Tratando-se de imóveis, arcarão os arrematantes com os custos de 
transferência de propriedade. 

6.2. O arrematante efetuará, junto ao órgão/serviço competente, a devida 
solicitação de transferência de propriedade do bem no prazo de até 30 (trinta) 
dias a contar da data de disponibilização em seu favor da Carta de 
Arrematação/Mandado de Entrega. 

6.3. Cabe ao interessado na arrematação verificar a existência de débitos ou 
ônus de natureza diversa (tais como taxas condominiais, pagamentos devidos a 
concessionárias de distribuição de água e/ou energia elétrica, etc.) que recaiam 
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sobre o bem, preexistentes ou não, ficando desde já ciente que deverá promover 
pelos próprios meios as medidas necessárias ao pagamento/regularização. 

7. DOS QUE PODEM OFERECER LANÇO PARA ARREMATAR 

7.1. Podem oferecer lanço todas as pessoas físicas que estiverem na livre 
administração de seus bens e todas as pessoas jurídicas regularmente 
constituídas. 

7.2. A identificação das pessoas físicas será feita através de documento oficial de 
identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
(CPF/MF). 

7.3. As pessoas jurídicas serão representadas por seus responsáveis legais, 
devendo ser apresentado comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ/MF) e cópia dos atos estatutários atualizados. 

7.4. Os interessados poderão ser representados por procurador com poderes 
específicos, munido da devida identificação do outorgante. 

7.5. Os arrematantes deverão fornecer ao leiloeiro, no dia do leilão, cópia do 
RG, CPF, bem como do comprovante de residência, e no caso de pessoa jurídica 
o CNPJ e contrato social integral e atualizado. 

8. DOS QUE NÃO PODEM OFERECER LANÇO 

8.1. Os tutores, curadores, testamenteiros, administradores ou liquidantes, 
quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; 

8.2. Os mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação 
estejam encarregados; 

8.3. O juiz, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, o escrivão, 
o chefe de secretaria e os demais servidores e auxiliares da justiça, em relação 
aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se 
estender a sua autoridade; 

8.4. Os servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa 
jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta; 

8.5. Os leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam 
encarregados; 

8.6. Os advogados de qualquer das partes; 

8.7. Aqueles cuja participação tenha sido vedada por decisão judicial apta a 
produzir efeitos. 

9. DA ARREMATAÇÃO E SEU PAGAMENTO 
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9.1. Respeitado o preço mínimo de arrematação especificado em cada lote, será 
considerada vencedora a proposta de maior valor, respeitados os §§ 2º e 3º, do 
art. 892; art. 893 e §§ 7º e 8º do art. 895, do CPC. 

9.2. Quando um determinado lote não receber lance durante a realização do 
leilão e antes do seu encerramento, o leiloeiro está autorizado a recolocá-lo em 
disputa, caso haja manifestação de interessado presencial e/ou via online, 
podendo participar todos os usuários cadastrados. 

9.3. Se porventura ocorra a desistência do lote arrematado até o encerramento 
do leilão, será o bem ofertado ao interessado que apresentou o segundo maior 
lance, adotando-se tal valor para efeito de arrematação. 

9.4. Salvo autorização expressa de parcelamento, o valor da arrematação será 
pago à vista, pela melhor oferta, mediante depósito em dinheiro na Caixa 
Econômica Federal, PAB/JUSTIÇA FEDERAL ARACAJU/SE (agência n.º 0654-
8), mediante guia(s) bancária(s) e no prazo de 03 (três) dias úteis contados da 
hasta, de forma a compreender i. o valor da arrematação; ii. comissão do 
leiloeiro (art. 23, § 2.º, Lei n.º 6.830/1980), no percentual de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor da arrematação; iii. custas judiciais, no patamar 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor total da arrematação, mas limitadas ao mínimo de R$ 10,64 
(dez reais e sessenta e quatro centavos) e ao máximo de R$ 1.915,38 (mil 
novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).  

9.5. O arrematante é integralmente responsável pelo correto preenchimento e 
recolhimento das referidas guias. Sem prejuízo disso, poderá buscar auxílio do 
leiloeiro para a realização de tal procedimento, o que fica desde já autorizado. 

9.6. Se a referida agência bancária, por qualquer motivo, não estiver em 
funcionamento no dia da hasta pública, o arrematante terá prazo de até 72 
(setenta e duas) horas após retorno do funcionamento para comprovar o 
pagamento integral do lance ofertado, nos termos previstos no presente edital. 

9.7. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, 
incorrerá nas sanções previstas no art. 897 do vigente CPC, quais sejam: (i) 
perda da caução, acrescida da comissão do leiloeiro; (ii) inabilitação para 
participar do novo leilão referente aos mesmos bens. 

9.8. Nos casos em que for autorizado o parcelamento da arrematação, devem 
ser observadas as condições constantes do item 11 deste edital. 

9.9. A desistência da arrematação ou inconformismo posterior só serão 
examinados nas hipóteses previstas neste edital e na lei processual. 

9.10. A arrematação de imóvel pertencente a incapaz observará o art. 896 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil. 

10. ACRÉSCIMOS AO VALOR DO LANÇO 

10.1. São acrescidos ao valor do lanço a comissão do leiloeiro e custas judiciais, 
nos termos descritos no item 9.4.  
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10.2. Poderá incidir ainda sobre o valor do lanço remuneração devida ao 
leiloeiro com referência a guarda/depósito dos bens, a depender de específica 
decisão a respeito, proferida na respectiva execução até a abertura do leilão. 

10.3. Em qualquer hipótese de impontualidade no pagamento dos valores 
devidos pelo arrematante, só será aceita purgação da mora enquanto não 
proferida decisão em sentido contrário, exigindo-se pronto 
depósito/pagamento acrescido de atualização monetária, encargos e multa 
prevista no art. 895, § 4º, do CPC e/ou em legislação extravagante e/ou em 
disposição específica deste Edital ou seus Anexos. 

11. CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO. 

11.1. CONDIÇÕES GERAIS: 

11.1.1. O parcelamento da arrematação só será ofertado quando os 
respectivos exequentes tiverem manifestado tal intenção junto a este Juízo 
em até 05 (cinco) dias úteis antes do leilão, mediante ofício em que devem 
esclarecer se assim o fazem para praças específicas ou por tempo 
indeterminado e, ainda, se existem outras condições para o parcelamento 
além daquelas previstas neste Edital. 

11.1.2. Para os fins do item anterior, não será permitido parcelamento caso 
a parte exequente imponha condições que contrariem o presente Edital. 

11.1.3. Mesmo se autorizado o parcelamento, será exigido no prazo de 03 
(três) dias úteis contados da hasta, mediante guia(s) bancária(s): i. o 
pagamento de sinal/caução de no mínimo 30% (trinta por cento) do valor 
do lanço sobre os bens de qualquer natureza; ii. comissão do leiloeiro (art. 
23, § 2.º, Lei n.º 6.830/1980), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor da arrematação; iii. custas judiciais, no patamar 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor total da arrematação, limitadas ao mínimo de R$ 10,64 
(dez reais e sessenta e quatro centavos) e ao máximo de R$ 1.915,38 (mil 
novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), i.v.. custas de 
guarda/depósito de bens indicadas no item 10.2.  

11.1.4. A gestão do parcelamento é de responsabilidade da parte 
exequente. 

11.1.5. Ao arrematante cabe observar e satisfazer as condições exigidas 
pela parte exequente para o parcelamento, desde que adstritas aos termos 
deste Edital, agindo com zelo e diligência para satisfazê-las, sobretudo em 
face do que dispõe o item 11.1.7. deste Edital. 

11.1.6. O parcelamento estabelece relação jurídica autônoma entre a parte 
exequente e o arrematante. Assim, seu descumprimento deverá ser 
solucionado em demanda própria e não nos autos da execução em que 
teve origem a arrematação. 

11.1.7. A parte exequente será especificamente intimada da arrematação 
mediante parcelamento e terá o prazo previsto pelo art. 903, §2º, do CPC, 
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contado em dobro quando previsto em lei, para informar razão que 
impeça sua conclusão/consolidação. 

11.1.8. Ultrapassado o prazo de que trata o item 11.1.7., expedir-se-á carta 
de arrematação e será considerada preclusa a possibilidade de 
desfazimento da arrematação nos próprios autos e o parcelamento não 
mais poderá ser objeto de retratação/desistência pela parte exequente, 
observado o que dispõe o art. 903, § 4º, CPC. 

11.1.9. Do mesmo modo, ultrapassado o prazo de que trata o item 11.1.7. o 
valor correspondente ao total objeto de parcelamento será integralmente 
computado para fins de quitação/abatimento do crédito exequendo e tal 
imputação não será de qualquer modo condicionada, limitada ou 
restringida por fatos que digam respeito à relação jurídica estabelecida 
entre parte exequente e arrematante por ocasião do parcelamento. 

11.1.10. Não será admitida a inclusão, no parcelamento, de valores 
correspondentes a créditos preferenciais executados em outros Juízos, a 
exemplo dos créditos trabalhistas, cabendo ao arrematante realizar por 
ocasião da hasta depósito integral referente a esta quantia em conta 
vinculada ao Juízo responsável pela oferta do bem. 

11.1.11. Não será admitida a inclusão, no parcelamento, do valor que 
superar o total do crédito em execução, cabendo ao arrematante realizar 
por ocasião da hasta depósito integral referente a esta quantia ao Juízo 
responsável pela oferta do bem. 

11.1.12. Não será admitida a inclusão, no parcelamento, da comissão do 
leiloeiro e das custas judiciais, cabendo ao arrematante realizar por ocasião 
da hasta, depósito integral referente a esta quantia ao Juízo responsável 
pela oferta do bem. 

11.1.13 Não será admitida a inclusão, no parcelamento, o valor relativo à 
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução que recaia 
sobre o produto da alienação do bem. 

11.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE PARCELAMENTO PARA OS 
PROCESSOS EM QUE É EXEQUENTE A FAZENDA NACIONAL 

11.2.1. Observadas e respeitadas as condições gerais acima estabelecidas (item 
11.1. e seguintes), para os processos em que é parte exequente a Fazenda 
Nacional serão também aplicadas adicionalmente as condições previstas no art. 
98 da Lei n.º 8.212/1991, com redação alterada pela Lei n.º 9.528/1997, 
complementadas pela Portaria n.º 79/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e pelo e-mail diafi.pe.prfn5regiao@pgfn.gov.br, oriundo da Divisão de 
Assuntos Fiscais - PRFN5, enviado em 07.12.2021. 

11.2.2. Além de outras versadas pela lei e atos acima enumerados, expõem-se as 
seguintes condições básicas: 
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11.2.2.1. O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 (sessenta) 
prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada uma.  

11.2.2.2. No caso de feitos apensados/reunidos, será considerado o 
somatório das dívidas exequendas. 

11.2.2.3 O arrematante deverá depositar a caução de no mínimo 30% (trinta 
por cento) do valor do lanço sobre os bens (conforme item 11.1.3) e a 
primeira parcela em até 30 dias após a arrematação, através de Guia de 
Depósito (DJE) emitida exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, com 
o código da Receita 4396, conforme indicado pela Fazenda Nacional 
Ofício/expediente indicado no item 11.2.1.  
 
11.2.2.4. Ainda que eventualmente não expedida a carta de arrematação ou 
mesmo que não concluídas as formalidades administrativas do 
parcelamento, o arrematante fica obrigado a depositar as parcelas 
subsequentes pontualmente, fazendo-o diretamente em favor da parte 
exequente, conforme procedimento definido pela Fazenda Nacional no 
Ofício/expediente indicado no item 11.2.1. 

11.2.2.5. Como já disposto nos itens 11.1.4. e 11.1.5. deste edital, é de inteira 
responsabilidade do arrematante diligenciar diretamente junto à parte 
exequente a satisfação de todas as demais condições adicionais reportadas 
no item 11.2.1., sendo-lhe vedado alegar desconhecê-las para eximir-se de 
seu cumprimento. 

11.2.2.6. Fica vedado o parcelamento da arrematação quando o executado 
for "MASSA FALIDA", à exceção dos casos em que o bem penhorado for de 
propriedade de algum corresponsável incluído no polo passivo da 
execução/cumprimento de sentença. 

11.2.2.7. Também não será concedido parcelamento para as execuções 
fiscais que têm como fundamento a cobrança de débitos devidos ao Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 17 da Portaria 
PGFN nº 79/2014. 

11.2.2.8. É vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de 
concurso de penhora com credor privilegiado. 

11.2.2.9. O disposto no item 11.2 - processos em que é parte a FAZENDA 
NACIONAL - não se aplica aos lotes da 2ª Vara Federal de Sergipe.  

12. RECEBIMENTO DOS BENS ARREMATADOS 

12.1. Caso não haja oposição de embargos à arrematação ou adjudicação, a 
expedição da Carta de Arrematação e/ou Mandado de Entrega dos bens 
arrematados será feita em prazo hábil, desde que comprovado o pagamento do 
lance ofertado e das custas de arrematação. 
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12.2. No caso de arrematação objeto de parcelamento, a Carta de Arrematação 
conterá cláusulas resolutivas em favor da parte exequente. 

12.3. Em pendendo discussão judicial sem efeito suspensivo capaz de afetar a 
alienação judicial do bem, poderá ser expedida, a critério do Juízo responsável, 
Carta de Arrematação com cláusula resolutiva subordinada ao resultado da 
respectiva demanda. 

12.4. Salvo autorização judicial expressa e específica a ser proferida em 
momento próprio, observados conforme o caso os termos do item 15.4.3 deste 
Edital, o arrematante não se eximirá de realizar o pagamento pontualmente, nos 
exatos termos definidos quando da arrematação sob o pretexto de eventuais 
impugnações posteriores ao certame, quer adotem ou não a forma de embargos 
à arrematação, adjudicação ou ação anulatória. Em tais situações, todavia, fica-
lhe facultado requerer o depósito judicial do montante devido, inclusive de 
eventuais parcelas subsequentes. 

12.5. Se por motivo alheio à vontade do licitante a arrematação não se 
confirmar, o valor pago ser-lhe-á devolvido. 

13. IMISSÃO NA POSSE DOS BENS  

Observadas as disposições dos itens 4 e 6 deste Edital além de outras específicas 
eventualmente expressas no respectivo lote, o Juízo responsável pela oferta do 
bem garantirá ao arrematante a imissão na posse do bem. 

14. INTIMAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E COMUNICADOS 

14.1. Sem prejuízo de intimações realizadas no bojo dos respectivos processos, 
ficam intimados do presente Edital caso não tenham sido encontrados para a 
intimação pessoal da penhora, reavaliação ou constatação realizada, inclusive 
das datas do leilão designado, nos termos do artigo 889 do Código de Processo 
Civil: 

14.1.1. O executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 
constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio 
idôneo; 

14.1.2. O coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada 
fração ideal; 

14.1.3. O titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real 
de uso, quando a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos reais; 

14.1.4. O proprietário do terreno submetido ao regime de direito de 
superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para fins de moradia ou 
concessão de direito real de uso, quando a penhora recair sobre tais direitos 
reais; 
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14.1.5. O credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com 
tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução; 

14.1.6. O promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em 
relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada; 

14.1.7. O promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito 
aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada; 

14.1.8. A União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem 
tombado. 

15. DESISTÊNCIA DA ARREMATAÇÃO 

15.1. Assinado o auto pelo Juiz, pelo arrematante e pelo Leiloeiro, a arrematação 
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser 
julgados procedentes os embargos à execução opostos pelo executado ou ação 
autônoma, na forma do art. 903 do CPC, salvo exceções previstas em Lei. 

15.2. A arrematação poderá, no entanto, ser invalidada quando eivada de vício 
ou realizada por preço vil, bem como pode ser considerada ineficaz em relação 
ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado. 

15.3. A arrematação pode ser considerada resolvida/desfeita, se não for pago o 
preço ou se não for prestada a caução no tempo e modo devidos. 

15.4. O arrematante poderá desistir da arrematação, na forma do art. 903, § 5º, 
do CPC: 

15.4.1. Se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real 
ou gravame preexistente não mencionado no edital; 

15.4.2. Se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1º do 
art. 903; 

15.4.3. Uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o 
§4º do art. 903, desde que apresente a desistência no prazo de que 
dispõe para responder a essa ação. 

15.5. Excetuados os casos de nulidades previstas na legislação, não serão aceitas 
desistências dos arrematantes ou alegações de desconhecimento das cláusulas 
deste Edital para se eximirem das obrigações geradas, inclusive aquelas de 
ordem criminal, na forma do art. 358 do Código Penal ("Impedir, perturbar ou 
fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 
vantagem: Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou multa, além da 
pena correspondente à violência").  

16.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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16.1. Cópia(s) deste Edital com seus anexos deve(m) ser encaminhada(s) às 
Vara(s) da Justiça do Trabalho da 20ª Região, sediadas em Aracaju e com 
competência para execução, para que até a data do leilão informem ao Juízo 
Federal responsável pelo lote a existência de eventual crédito privilegiado 
pendente de satisfação. 

16.2. Cabe exclusivamente ao Juízo Federal responsável pelo respectivo lote 
decidir acerca dos incidentes que digam respeito exclusivamente ao bem 
ofertado e eventual determinação de retirada/cancelamento do leilão não 
ensejará qualquer tipo de indenização, ressarcimento, compensação ou 
reconhecimento de direito de qualquer natureza em favor de eventuais 
interessados em concorrer à arrematação. 

16.3. Pelas siglas CPC e CTN adotadas neste Edital compreendem-se, 
respectivamente, Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e Código 
Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 
 
16.4. Para que chegue ao conhecimento dos interessados e de possíveis 
credores, passou-se o presente EDITAL, datado eletronicamente conforme 
rodapé deste documento (Art. 1º, §2º, inc. III, da Lei n. 11.419/2006) que será 
publicado uma vez no Diário Eletrônico da Justiça Federal SJ/SE, conforme 
preceitua a Lei n.º 6.830/80 e art. 886 do CPC e afixado no local de costume. 
Gilvânia Barboza de Souza, Técnica Judiciária, e Liz Morais Nobre Marques, 
Técnica Judiciária, digitamos. João Bosco Carvalho de Jesus, Diretor de 
Secretaria da 1ª Vara Federal, Klédia Dantas de Mendonça, Diretora de 
Secretaria da 2ª Vara Federal, Cristiane Oliveira de Sousa, Diretora de 
Secretaria em exercício da 4.ª Vara Federal, José Yuri Pinto Ribeiro, Diretor de 
Secretaria da 6.ª, Lícia Maria Oliveira do Nascimento, Diretora de Secretaria da 
7ª Vara Federal, Igor de Souza Melo, Diretor de Secretaria da 8.ª Vara Federal, 
subscrevemos este, que vai devidamente assinado pelos MM. Juízes Federais. 

 
 TELMA MARIA SANTOS MACHADO 

 Juíza Federal da 1ª Vara  
 

GUILHERME JANTSCH 
Juiz Federal Substituto da 2.ª Vara 

 
FERNANDO ESCRIVANI STEFANIU 

Juiz Federal da 4.ª Vara 
 

TIAGO JOSÉ BRASILEIRO FRANCO 
 Juiz Federal da 6.ª Vara 

 
RAFAEL SOARES SOUZA 

Juiz Federal da 7.ª Vara 
 

JAILSOM LEANDRO DE SOUSA 
 Juiz Federal da 8.ª Vara 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 
 

1.ª Vara Federal 
 

BENS MÓVEIS 
 

LOTE 01 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0801414-68.2019.4.05.8500 (PJe)  
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADOS: NEW TRAVEL TURISMO E OPERAÇÕES LTDA E OUTROS 
CNPJ/CPF: 06.046.203/0001-03. 
DEPOSITÁRIO: ODILON VIEIRA FILHO 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: Alienação fiduciária em favor da exequente - Caixa Econômica 
Federal – Contrato 22.1500.734.0000954-51. 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
VALOR DA DÍVIDA EM JUNHO/2021: R$ 422.902,47 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO DO BEM EM FEVEREIRO/2021: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Paulo Henrique Machado, ao lado do 
número 157, Distrito Industrial de Aracaju e/ou Avenida Hermes Fontes, 790, 
Aracaju/SE. 
BEM(NS) PENHORADO(S): 01 (um) veículo placa QKR 3654, espécie/passageiro, 
tipo/microônibus, marca/modelo Renault/Master MBUS L3H2, combustível/diesel, 
ano fabricação/modelo 2014/2015, cor prata, capacidade/16 pessoas, potência/130, 
categoria/particular, chassi nº. 93YMEN4MEFJ735242. Estado do bem: pneus 
razoáveis. O veículo sofreu uma colisão na parte frontal, estando sem o pára-choque. 
 

LOTE 02 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0801622-86.2018.4.05.8500 (PJe)  
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO: JOSÉ CARLOS SOUZA SILVA 
CNPJ/CPF: 199.378.575-20 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ CARLOS SOUZA SILVA 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: Alienação fiduciária em favor da exequente - Caixa Econômica 
Federal – Contrato Nº. 22.2175.149.0100258-60. 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
VALOR DA DÍVIDA EM FEVEREIRO 2019: R$ 74.754,65  
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO DO BEM EM JUNHO/2021: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Tenente Aragão, nº. 140, Aracaju/SE. 
BEM(NS) PENHORADO(S): 01 (um) veículo placa OZB7516, chassi nº. 
93YBSR7RHEJ296691, marca/modelo: RENAULT/SANDERO EXP1016V, ano 
fabricação/modelo: 2014/2014, capacidade: 05 pessoas, potência: 77cv, categoria: 
particular, cor prata, combustível: álcool/gasolina, estado do interior e exterior: 
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regular, pneus: bons. 
 

LOTE 03 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0801990-32.2017.4.05.8500 (PJe)  
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADOS: JB E P TRANSPORTES LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA ME, JOSÉ 
DE SOUZA BARRETO E TITTO EMMANUEL SILVA DE ANDRADE BARRETO E 
OUTROS 
CNPJ/CPF: 09.578.735/0001-71 (JB E P TRANSPORTES LOGISTICA E SERVIÇOS 
LTDA ME), 153.778.735-72 (JOSÉ DE SOUZA BARRETO) e 040.562.855-27 (TITTO 
EMMANUEL SILVA DE ANDRADE BARRETO) 
DEPOSITÁRIO: NÃO HÁ 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: Restrição de circulação determinada pelo Juízo da 10ª Vara Cível 
da Comarca de Aracaju/SE, alusiva à ação de busca e apreensão em alienação 
fiduciária, Processo Nº. 201611000864 (Número único: 0019733-20.2016.8.25.0001), 
movida por Itaú Seguros contra Titto Emanuel Silva de Andrade Barreto. 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
VALOR DA DÍVIDA EM FEVEREIRO/2019: R$ 567.181,04.  
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO DO BEM EM JANEIRO/2021: R$ 7.000,00 (sete mil reais) 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Pátio da Polícia Rodoviária Federal em Nossa 
Senhora do Socorro/SE – BR 235, Km 5,5. 
BEM(NS) PENHORADO(S): 01 (um) veículo placa LVJ2609, marca/modelo 
Ford/Fiesta, ano fabricação/modelo 2003/2004, cor vermelha, chassi nº. 
9BFZF10B048150734, em razoáveis condições materiais.  
 
 
ANEXO II 
 

RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 
2ª Vara Federal 
BENS MÓVEIS 

LOTE 01 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 50% (cinqüenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0806399-46.2020.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
EXECUTADO: RESTAURANTE LUSOFONIA LTDA e outros 
CNPJ/CPF: 20.274.359/0001-64 
DEPOSITÁRIO: leiloeiro judicial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas. 
RECURSO: Não há 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃOAUTORIZADO. 
AVALIAÇÃO DO BEM EM 6/2021: R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e 
trezentos reais). 
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LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Laranjeiras, n. 856, Centro Aracaju/SE 
CEP 49.010-000. 
BEM(NS) PENHORADO(S): veículo de Marca RENAULT, modelo DUSTER, 
placa OZB 9511, Tipo: SUV, ano 2014/2014, motor flex, cor prata. 
 

LOTE 02 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0802052-43.2015.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
EXECUTADO: LIVIA ANGÉLICA CABRAL MONTEIRO 
CNPJ/CPF: 150.213.275-34 
ADQUIRENTE DO BEM: LUCAS RAMALHO CAMPOS  
CNPJ/CPF: 817.058.675-53 
DEPOSITÁRIO: leiloeiro judicial, Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas  
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: NÃO CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO  
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO.  
AVALIAÇÃO DO BEM EM 8/2021:  R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS):   Rua Laranjeiras, n. 856, Centro 
Aracaju/SE, CEP 49.010-000  
BEM(NS) PENHORADO(S): veículo I/RENAULT CLIO, EXP 1.0 16VH – ano 
fabricação/modelo 2014-2015, PLACA QKP8903/SE, cor branca, flex. 
  

BEM IMÓVEL 
 LOTE 03 

Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022 – lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0805583-69.2017.4.05.8500 
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
EXECUTADO: ANABOR DA SILVA SOUZA 
CNPJ/CPF: 016.156.025-34 
DEPOSITÁRIO: MARIA ISABEL ALVES SOUZA, CPF 436.650.475-87 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA  
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃOAUTORIZADO. 
AVALIAÇÃO DO BEM EM 6/2021: R$ 600.000,00(seiscentos mil reais).  
BEM(NS) PENHORADO(S): imóvel residencial localizado na Rua D (atual 
Manoel Andrade), Quadra CM3, lote 04, Residencial Vivendas do Riomar, 
Coroa do Meio, registrado sob matrícula 28563, 2ª Circunscrição Imobiliária de 
Aracaju/SE. 
  

 
ANEXO III 
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RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 
 

4ª Vara Federal 
 

BENS MÓVEIS 
 

LOTE 01 
Leilão – 15.02.2022– lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022– lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0001629-19.2015.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: 45.560.659-5, 45.694.418-4, 5141600005667, 5141600005900, 5171600067800, 
5161600210800, 12.281.533-5, 12.531.186-9, 45.539.254-4, 45.560.660-9, 45.694.419-2, 
46.236.811-4, 46.776.758-0, 5171600047876, 5161600171391, 5171600048503, 
5161600173920, 5171600048686, 5161600174064, 46.236.810-6, 46.776.757-2 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: CM CONSTRUCOES METALICAS EIRELI 
CNPJ/CPF: 32.877.565/0001-48  
DEPOSITÁRIO: Carlos Vinícius de Carvalho Mascarenhas (leiloeiro) 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS) EM 122021: Rua Laranjeiras, n. 856, Centro 
Aracaju/SE CEP 49.010-000. 
BEM(NS) PENHORADO(S):  
a) 01 veículo marca/modelo Nissan/Frontier Le 25 x 4, placa NVJ9956, ano 
fabricação/modelo 2011/2012, chassi 94DVDUD40CJ835119, avaliado em 12/2021, em 
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
b) 01 empilhadeira Autop. Nova Clark C55sTSU 181 Diesel, com deslocamento lateral, 
Cap Carga 5500KG, chassi P455D-0319-9883 KF CB 120723, avaliada em 12/2021, em 
R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

 
BENS IMÓVEIS 

 
LOTE 02  

Leilão – 15.02.2022- lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022- lance mínimo: valor da avaliação.  
PROCESSO: 0000483-40.2015.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: CSSE201400291, CSSE201400408, FGSE201400290 e FGSE201400407 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: JOSE TAVARES SANTOS E MUNDO DA CONSTRUCAO EIRELI - 
ME 
CNPJ/CPF: 327.786.605-00 (José Tavares Santos) e 32.733.180/0001-07 (Mundo da 
Construção/Eireli – ME) 
COPROPRIETÁRIO: DALVA TAVARES DOS SANTOS 
CNPJ/CPF: 417.178.645-20 
DEPOSITÁRIO: DALVA TAVARES DOS SANTOS 
RECURSO: HÁ (Embargos à Execução Fiscal n.º 0801899-97.2021.4.05.8500 - Julgado, 
encontrando-se em instância recursal - ficando condicionado eventual expedição de 
carta de arrematação (ou equivalente) ao trânsito em julgado da sentença proferida 
nos embargos) e Embargos de Terceiro n.º 0801864-40.2021.4.05.8500 - Julgado, 
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apelação desprovida – aguardando trânsito em julgado) 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO, conforme item 11.2.2.7. 
DESTE EDITAL. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS) EM 2/2021: R$ 5.600,000,00 (cinco milhões e 
seiscentos mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): Imóvel rural denominado Fazenda Modelo, situado na 
zona rural de Campo do  Brito/SE, matriculado sob o n.º 9.636, fl. 117, livro 2AG do 
Cartório do 2º Ofício de Campo do Brito, com código de imóvel rural n.º 
950.050.728.748-0, NIRF 0.577.004-1.  
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA: Inicialmente, o imóvel 
compreendia uma área de 302.9865ha, dividida em duas glebas. Contudo em agosto 
de 2018, “foi aberta uma nova matrícula para a gleba de nº 2 (...) ficando na matrícula 
9.636 apenas a gleba de nº 01¹”, a qual compreende uma área de 167,7374ha (cento e 
sessenta e sete hectares, setenta e três ares e setenta e quatro centiares). ¹ Conforme 
averbação 01 da matrícula 9.636 em exame. 
Localização do imóvel: De acordo com informações obtidas com o oficial registrador 
(...), do Cartório do 2º Ofício da Comarca de Campo do Brito, a gleba nº 1 abrange a 
sede da fazenda. A entrada do imóvel situa-se na Rodovia SE-255, que liga Campo do 
Brito a Macambira, numa altura a cerca de 5km do centro de Campo do Brito (...). 
Características do imóvel: A fazenda é cercada e conta com diversas benfeitorias, 
como casa do morador, currais, depósito, campo de futebol, destacando-se a sede, que 
contém uma edificação de madeira com térreo e primeiro andar, com recepção, 10 
quartos, cozinha, espaço amplo para refeições, salão de jogos, banheiros. Na área 
externa, encontram-se piscina, chafariz, capela e área infantil. 
A fazenda é utilizada para criação de gado e a sede para locação voltada à realização 
de eventos como festas, casamentos, formaturas, acampamentos religiosos, entre 
outros. 

 
LOTE 03 

Leilão - 15.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022- lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
PROCESSO: 0805660-15.2016.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 131147684 , 131147692 , 131147706, 131147714   
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: ENGECON CONSTRUÇÕES LTDA E JOSE CARLOS ANDRADE 
COSTA 
CNPJ/CPF: 32.750.440/0001-52 (ENGECON CONSTRUÇÕES LTDA) e 266.786.405-00 
(JOSE CARLOS ANDRADE COSTA)   
COPROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL MAT.: 68041 
 - CARLOS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE MORAES. CPF: 002.632.495-49 e cônjuge 
MARIA DE LOURDES DA FONSECA MORAES. CPF: 591.098.075-00 
 - PEDRO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MORAES. CPF: 002.631.505-00 e cônjuge 
OLIVA MARIA PRADO MORAES. CPF: 811.281.185-72  
 - CÉLIO DE ALBUQUERQUE MORAES. CPF: 002.632.305-20 (falecido) e Cônjuge/ 
inventariante: CLARA PORTO CRUZ MORAES. CPF: 591.264.855.91 
Filhas herdeiras de CÉLIO DE ALBUQYERQUE MORAES e cônjuges:  
- IDA CARLA CRUZ MORAES SOBRAL. CPF: 557.306.715-04, (cônjuge JOSE 
QUINTILIANO DA FONSECA SOBRAL NETO. CPF: 498.681.105-30)  
 - TEREZA CRISTINA CRUZ MORAES MAYNARD. CPF: 311.352.265-04, (cônjuge 
AUGUSTO MAYNARD GOMES. CPF: 350.808.415-91) 
  - ANA CLARA CRUZ MORAES COSTA. CPF: 002.632.495-49, (cônjuge JOSÉ 
CARLOS ANDRADE COSTA. CPF: 266.786.405-00)  
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 - CELUTA CRUZ MORAES KRAUSS. CPF: 201.866.655-04, (cônjuge CARLOS 
ROBERTO ANDRADE KRAUSS. CPF: 167.439.035-15) 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA   
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO. 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 07/2019: R$ 1.260.000,00 (Um milhão, 
duzentos e sessenta mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): 21 (Vinte e um) lotes de terreno sob os números 01 a 21, 
da quadra 04, Loteamento Santa Maria, Bairro Santa Maria, Aracaju/SE, medindo 
cada lote 20m de frente por 50m de frente a fundos, tendo área total de 1.000m² cada 
lote, estando tais lotes registrados como parte da matrícula 68.041 na 2ª Circunscrição 
do Registro imobiliário de Aracaju, Cartório do 5º Ofício. 
DESCRIÇÃO CONTIDA NA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR - MAT. 68041: lotes 
de terreno sob n.ºs de 01 a 38 da Quadra 04, Loteamento Santa Maria, Bairro Santa 
Maria, nesta Capital. REGISTRO ANTERIOR: MAT.1318, LIVRO 2-ae, FLS. 123, 
Cartório de Registro Imobiliário de São Cristóvão/SE.  

 
LOTE 04 

Leilão - 15.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022- lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
PROCESSO: 0801293-40.2019.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 30214021728 
EXEQUENTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 
BIOCOMBUSTIVEIS - ANP 
EXECUTADO: GRUPO CHEFIA E FILHOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 03.572.584/0001-68 – CNPJ FILIAIS: 03.572.584/0002-49, 03.572.584/0003-
20, 03.572.584/0005-91, 03.572.584/0004-00 
CREDOR HIPOTECÁRIO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL (CNPJ 
07.237.373/0001-20)  
DEPOSITÁRIO: EDUARDO CORREIA MELO 
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO.  
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 08/2020: R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil 
reais) 
BEM(NS) PENHORADO(S): Dois (02) lotes de terrenos, próprios, baldios, sob nº 2026 
e 2051, do Loteamento JARDIM ROSA ELZE, no município de São Cristóvão/SE, 
medindo oito metros (8,0 m) de largura pela rua “BD”, oito metros (8,00 m) pela rua 
“CF”, por cinquenta metros (50,0m) de extensão de frente a fundos; ou seja, da rua 
“BD” à Rua “CF”, formando um só bloco. A linha divisória sul dista da esquina da rua 
“C”, 51,0m. Limita-se ao norte com os lotes 2027 e 2052; ao sul, com os lotes 2025 e 
2050; ao leste, com a rua “CF”; e ao oeste, com a Rua “BD”; na quadra formada pelas 
ruas “BD”, “C” e “CF” e a Avenida Saneamento. Matriculado sob o n. º 3994 no 
Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Cristóvão/SE. 
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA (EM 08/2020): BENFEITORIAS: 
“Não constam benfeitorias averbadas, todavia, em visita ao local acompanhada do 
representante legal da executada, Sr. Eduardo Correia Melo, este me apontou a 
localização do bem, onde pude verificar que, no lote 2051, está edificado um galpão 
bastante deteriorado, com área total construída de aproximadamente 180 m² e idade 
aparente de 40 anos, segundo informado pelo próprio executado, que era destinado 
para fins comerciais. Ainda segundo o executado, essa construção invade parte do lote 
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vizinho de nº 2050. No lote 2026, não avistei benfeitorias.”LOCALIZAÇÃO: Os limites 
exatos não puderam ser determinados, o que demanda medição técnica no local. A 
localização do imóvel, no entanto, foi determinada pela descrição da matrícula 
analisada conjuntamente com a planta de quadra fornecida pela Secretaria de Tributos 
de São Cristóvão, por fotos aéreas obtidas através do programa Google Earth e 
indicação do próprio representante legal da empresa executada, Sr. Eduardo Correia 
Melo. 
 

LOTE 05 
Leilão – 15.02.2022 - lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0001790-63.2014.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: 401506851, 442457600, 442457618 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: FA - FACULDADE ATLANTICO LTDA - EPP 
CNPJ/CPF: 03.794.944/0001-76  
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
R$ 296.287,09 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e oitenta e sete reais e nove 
centavos, em 08/2021), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO ATENDA 
AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 DESTE EDITAL. 
AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS) EM 03/2021: R$ 699.540,48 (Seiscentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos).  
BEM(NS) PENHORADO(S): Domínio útil de terreno acrescido de marinha, situado a 
Rua Napoleão Dórea, antiga Rua B, esquina da rua L, lotes nº 156 e 157, loteamento 
Jardim Godofredo Diniz, onde se encontra edificado o prédio sob nº 546, bairro 
Atalaia Velha, Aracaju/SE, medindo pela frente (sudoeste) e pelo lado (nordeste) 
25,60m; pela frente (noroeste) e pelo lado (sudeste), 30,00m, perfazendo a área de 
768,00m². Matriculado sob o n.º 4214 Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício (2ª 
circunscrição imobiliária) de Aracaju/SE. 
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA (EM 03/2021): SITUAÇÃO ATUAL 
- Vale registrar que atualmente no imóvel subsiste apenas uma edificação 
completamente em ruínas, de modo que, para fins de avaliação do mesmo, fora 
considerado apenas o valor do terreno, sem benfeitorias. 

 
LOTE 06 

Leilão – 15.02.2022 - lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0800083-51.2019.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): FGSE201700231 e FGSE201700401 
EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO: IMPERIAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 
CPF/CGC: 04.951.284/0001-52 
DEPOSITÁRIO: HIPÓLITO MANOEL SANTOS PEREIRA  
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO, conforme item 11.2.2.7. 
DESTE EDITAL. 
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AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM EM 12/2021: R$ 2.062.655,00 (Dois milhões, sessenta 
e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): Um terreno, medindo 11.786,60 m², acrescido de 
marinha, RIP 3111.0100289-50, localizado na Rodovia César Franco, SE-100, Município  
de Barra dos Coqueiros/SE. Matriculado n. 3616, do Cartório de Registro do 2º Ofício 
de Barra dos Coqueiros/SE.  
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA (EM 12/2021): Terreno plano, sem 
edificações em alvenaria e localiza-se perto da ponte do Município de Pirambu, em 
zona de expansão residencial, próximo da zona central do referido município, em uma 
avenida movimentada, asfaltada, que conta com os benefícios básicos de 
infraestrutura, como coleta de lixo, iluminação, água e transporte público. 
Na constatação de seu estado feita em 02.12.2021, verifiquei que foram colocadas no 
local duas traves de madeira para utilização de parte do terreno como campo de 
futebol; uma espécie de pequena tenda em madeira com palhas de coqueiro; uma 
estrutura em madeira, papelão e palha, que aparentemente serve como pocilga; bem 
como foi construído no fundo de um dos imóveis da Comunidade Quilombola Pontal 
da Barra, uma espécie de prolongamento do quintal, que avança sobre o terreno em 
questão, onde foi feita uma cerca com madeira e palhas de coqueiro. 
 

LOTE 07 
Leilão – 15.02.2022- lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022- lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0805673-43.2018.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: 5171800055252, 5161800312347, 5161800312428, 5171800055333 e outras. 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: FRUTEB S/A 
CNPJ/CPF: 02.779.781/0001-90  
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA   
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS) EM 05/2020: R$ 7.219.227,60 (Sete milhões, 
duzentos e dezenove mil, duzentos e vinte sete reais e sessenta centavos). 
BEM(NS) PENHORADO(S): 
 
a) Área 01: Área de terreno próprio, desmembrado de maior porção de terras da 
Fazenda Matosa, Povoado Quissamã, zona rural, neste município de São Cristóvão, 
medindo 24.002,00 m² (vinte e quatro mil e dois metros quadrados), equivalente a 2,40 
ha (dois vírgula quarenta hectares), perímetro de 747.66 m, código do imóvel rural 
(INCRA) nº 265.071.057.662-1 (DESCRIÇÃO OFICIAL). Matrículado sob o nº. 26.536, 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Cristóvão.  
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA (Área 01): BENFEITORIAS: não há 
construções averbadas. 
AVALIAÇÃO (Área 01): R$ 67.320,00 (Sessenta e sete mil e trezentos e vinte reais), em 
5/2020. 
 
b) Área 04: Área de terreno próprio, desmembrado de maior porção de terras da 
Fazenda Matosa, Povoado Quissamã, zona Rural, neste município de São Cristóvão, 
medindo 24.096,00 m² (vinte e quatro mil e noventa e seis metros quadrados, 
equivalente a 2,40 ha (dois vírgula quarenta hectares), perímetro de 692,94, código do 
Imóvel Rural (INCRA) nº 265.071,057.662-1 (DESCRIÇÃO OFICIAL). Matriculado 
sob o nº. 26.539, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Cristóvão. 
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INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA (Área 04): BENFEITORIAS: não há 
construções averbadas. 
AVALIAÇÃO (Área 04): R$ 67.320,00 (Sessenta e sete mil e trezentos e vinte reais), em 
5/2020. 
 
c) Áreas 02 e 03: Uma área de terreno próprio, constituído da fusão da área 02 e área 
03, Fazenda Matosa, Povoado Quissamã, zona Rural, neste município de São 
Cristóvão, medindo 72.902,00 m² setenta e dois mil, novecentos e dois metros 
quadrados), equivalente a 7,29 ha (sete vírgula vinte e nove hectares, perímetro de 
1.617,53 m, código do Imóvel Rural (INCRA) nº 265.071.057.622-1 (DESCRIÇÃO 
OFICIAL). Matrículado sob o nº. 27.202, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Cristóvão. 
INFORMAÇÕES DO(A) OFICIAL DE JUSTIÇA: BENFEITORIAS: NÃO 
AVERBADAS, mas EXISTENTES NA ÁREA 03, conforme croqui e imagem de satélite. 
(...)Não há benfeitorias averbadas, no entanto, em análise ao croqui obtido no Cartório 
de Registro de Imóveis de São Cristóvão, verifica-se a existência de 4 construções na 
área 3 (matrícula 27.202), pelo que, quando no local, o funcionário que me atendeu, 
informou a existência de 2 galpões, sendo 1 que abriga uma câmara fria e 1 galpão de 
produção com refeitório à parte, mais a sede administrativa da empresa. 
In loco, dado o tamanho do terreno e por estar chovendo no dia da diligência, 
verifiquei a princípio, os 2 galpões e a sede administrativa. Ocorre que, nas imagens 
de satélite observei a existência de outras 2 construções menores que parecem fazer 
parte da área penhorada, perfazendo um total de 6 edificações, sem delimitação dos 
limites exatos dos imóveis. 
VALOR DAS CONSTRUÇÕES:  
- GALPÃO CÂMARA FRIA: AVALIAÇÃO: R$ 949.903,77;  
- GALPÃO DE PRODUÇÃO: AVALIAÇÃO: R$ 4.789.646,00 
- SEDE ADMINISTRATIVA: AVALIAÇÃO: R$ 684.595,41 
- CONSTRUÇÕES AVISTADAS NA IMAGEM VIA SATÉLITE: 

- Imóvel 1 com área aproximada de 190 m² - Avaliação: R$ 106.215,70; 
- Imóvel 2 com área aproximada de 198 m² - Avaliação: R$ 110.687,94 
- Imóvel 3 com área aproximada de 427,73 m² - Avaliação: R$ 239.113,90. 

VALOR TOTAL DAS CONSTRUÇÕES (ÁREA 2 E 3): R$ 6.880.162,60 (Seis milhões, 
oitocentos e oitenta mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos) 
AVALIAÇÃO DA TERRA NUA (ÁREA 2 E 3): R$ 204.425,00 (Duzentos e quatro mil, 
quatrocentos e vinte e cinco reais). 
TOTAL DA AVALIAÇÃO (MATRÍCULA N. 27.202): R$ 7.084.587,60 (Sete milhões, 
oitenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), em 5/2020. 
 

LOTE 08 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.  
PROCESSO: 0805939-98.2016.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 5171600120115, 5161600270705, 5121600047519, 5161600270888, 
5171600127470, 5161600283270, 5121600050307, 5161600283351, 12.478.091-1, 
12.984.613-9, 12.984.614-7, 46.393.139-4, 46.393.140-8, 46.416.285-8, 46.416.286-6, 
46.434.641-0, 46.434.642-8, 46.453.567-0, 46.453.568-9, 46.663.892-2, 46.663.893-0, 
47.023.433-4, 47.023.434-2 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO: CASANOVA HABITACAO E CONSTRUCOES LTDA  
CNPJ/CPF: 04.572.989/0001-69 
CREDOR HIPOTECÁRIO: CAIXA ECONÕMICA FEDERAL (CNPJ 
00.360.305/0001-04) 
DEPOSITÁRIO: José Rosivaldo Silva  
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RECURSO: HÁ - TRANSITADO EM JULGADO: Agravos de Instrumento n. 
0811689-36.2017.4.05.0000 e 0811687-66.2017.4.05.0000. Embargos de terceiro n. 
0803882-39.2018.4.05.8500, 0804823-23.2017.4.05.8500, 0806444-55.2017.4.05.8500, 
0803882-39.2018.4.05.8500, 0802110-36.2021.4.05.8500, 0803145-30.2018.4.05.8502, 
0801986-53.2021.4.05.8500, 0802039-34.2021.4.05.8500, 0802152-85.2021.4.05.8500, 
0802202-14.2021.4.05.8500, 0802063-62.2021.4.05.8500, 0803149-68.2021.4.05.8500, 
0802920-11.2021.4.05.8500, 0804309-31.2021.4.05.8500. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA  
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 2021: R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete 
mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S):  
a) apartamento n. 404, Torre 03, e respectiva fração ideal de terreno do Condomínio 
Alpha Park Residence, situado na Rua Via Férrea, n. 235, bairro Inácio Barbosa, 
Aracaju/SE, composto de 02 quartos, sendo 01 suíte, sala, varanda, banheiro social, 
cozinha, área de serviço e laje para split, além de 01 vaga de estacionamento,                                               
com 62,13m² de área privativa. Matriculado sob. n. 88.792, Ficha 01, Registro Geral, 
Livro n. 2, do cartório do 5º Ofício de Aracaju/SE. Avaliado em R$212.000,00 
(duzentos e doze mil reais), em 02/2021; 
b) apartamento n. 01 e respectiva fração ideal de terreno do Edifício 03 do 
Condomínio Santa Lúcia Residence, situado na Av. Escrivão Euraliano Ramos, n. 
100, bairro Jabotiana, Aracaju/SE, composto sala de estar/jantar, varanda, 03 quartos, 
sendo 01 suíte, sanitário social, cozinha, área de serviço, circulação interna, além de 
uma vaga de estacionamento para carro médio, com 73,23m² de área privativa; 
11,16m² de área comum e 84,39m² de área total. Matriculado sob. n. 32.918, Registro 
Geral, Livro n. 2, fl. 1, do cartório da 1ª Circunscrição Imobiliária de Aracaju/SE. 
Avaliado em R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), em 03/2021.  

 
LOTE 09 

Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.  
PROCESSO: 0001169-13.2007.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 51206001158-69, 51606005702-39, 51606005703-10, 51706000654-00, 
51211000635-15, 51211000641-83, 51611002340-25, 51611002341-06, 51611002356-92, 
51611002357-73, 51711000307-88, 51711000317-50 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADOS: ED & MAR COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA e 
ESPÓLIO DE JOSE EDSON DOS SANTOS 
CNPJ/CPF: 32.764.573/0001-88 (ED & MAR COMERCIO E PRESTACAO DE 
SERVICOS LTDA) e 072.918.845-00 (ESPÓLIO DE JOSE EDSON DOS SANTOS) 
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA EXECUTADA: MANOEL MARCOS 
GUIMARAES (CPF: 067.927.155-49) 
SUCESSORES DE JOSE EDSON DOS SANTOS: VALDSON COSTA SANTOS 
(CPF: 517.958.765-49), MARGARETH COSTA OLIVEIRA (CPF 654.407.905-78), 
RICARDO COSTA SANTOS (CPF: 654.391.125-53) e PRISCILA COSTA FEITOSA 
(CPF: 804.533.925-04) 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA. 
RECURSO: HÁ - TRANSITADO EM JULGADO: Embargos de terceiro n. 0001188-
43.2012.4.05.8500, 0003041-87.2012.4.05.8500. Ação ordinária n. 0800138-
46.2012.4.05.8500. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA  
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
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R$ 649.286,40 (seiscentos e quarenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e 
quarenta centavos, em 07/2020), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO 
ATENDA AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 DESTE 
EDITAL. 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 03/2021: R$145.000,00 (cento e quarenta e 
cinco mil reais) 
BEM(NS) PENHORADO(S): imóvel situado na Rua Fonte da Saudade, n. 109, centro, 
Carmópolis/SE, confrontando-se com a Rua C, limitando-se ao fundo com o lote 04, 
pelo lado direito como o lote 02 e pelo lado esquerdo com a Rua Ariosvaldo Souza, 
situado em logradouro com pavimento asfáltico, drenagem, rede de esgoto, água 
encanada, energia elétrica e acessível aos demais serviços públicos. O referido imóvel 
possui relevo basicamente plano, contém edificação, como casa comercial, que ocupa 
todo o terreno medindo 5,68mx24, aproximadamente 136,32m², dividida em 01 salão, 
02 pequenos quartos, 01 banheiro, cozinha, dispensa, área de serviço, inclusive 
telhado, com paredes erguidas em alvenaria, rebocadas, algumas sem reboco, piso 
desgastado, cobertura com telha cerâmica e madeiramento forrado apenas no salão, 
esquadrias de madeira e metal, possuindo instalações elétricas e hidráulicas. O imóvel 
possui estrutura física ruim estado de conservação. Matriculado sob. n. 969, Livro 2-
C, fl. 291, do cartório de registro de imóveis do 2º Ofício da Comarca de 
Japaratuba/SE. Avaliado em R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), em 
03/2021. 

 
 

LOTE 10 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: valor da avaliação.  
PROCESSO: 0000075-06.2002.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 51601000509-70 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADOS: BON BIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, JULIO 
CESAR CARDOSO, ANA PAULA PRADO SMITH LIMA, ROGERIO DA FONSECA 
ACCIOLY 
CNPJ/CPF: 01.215.240/0001-76 (BON BIFE COMERCIO E REPRESENTACOES 
LTDA), 096.384.808-90 (JULIO CESAR CARDOSO), 498.552.985-00 (ANA PAULA 
PRADO SMITH LIMA), 887.283.235-72 (ROGERIO DA FONSECA ACCIOLY) 
COPROPRIETÁRIOS: ROMEU CABRAL ACCIOLY NETO (CPF: 914.818.135-87), 
MARÍLIA MARQUES CRUZ SILVA ACCIOLY (CPF: 985.088.815-68), MÔNICA DA 
FONSECA ACCIOLY (CPF: 946.623.715-20), JANÚSIA NASCIMENTO ACCIOLY 
(CPF: 590.611.975-20), ROGERIO DA FONSECA ACCIOLY (CPF: 887.283.235-72) 
DEPOSITÁRIOS: ROMEU CABRAL ACCIOLY NETO, MARÍLIA MARQUES CRUZ 
SILVA ACCIOLY E MÔNICA DA FONSECA ACCIOLY. 
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA  
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
R$ 106.372,69 (cento e seis mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e nove 
centavos, em 03/2021), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO ATENDA 
AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 DESTE EDITAL. 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 12/2020: R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 
BEM(NS) PENHORADO(S): casa residencial localizada na Rua Napoleão Dórea, n. 
180, Atalaia, Aracaju/SE, em terreno acrescido de marinha. Matriculada sob. n. 8930, 
Registro Geral, Livro n.2, do cartório da 2ª Circunscrição Imobiliária de Aracaju/SE. 
Avaliada em R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em 12/2020. 
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LOTE 11 
Leilão - 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0003829-38.2011.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 51211000210-06, 51211000211-97, 51611001035-16, 51611001036-05, 
516110001796-87, 51711000102-48 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: MASTER ENGENHARIA LTDA, ABRAHAO LINCOLN PINTO DE 
OLIVEIRA e ESPÓLIO DE NELLY VANDERLEI DE OLIVEIRA 
CPF/CGC: 06.185.245/0001-17 (MASTER ENGENHARIA LTDA), 066.572.144-72 
(ABRAHAO LINCOLN PINTO DE OLIVEIRA) e 124.290.665-72 (NELLY 
VANDERLEI DE OLIVEIRA)  
CREDOR HIPOTECÁRIO: MASSARANDUBA MADEIRAS E TRANSPORTES 
LTDA (CNPJ 32.739.773/0001-80) 
DEPOSITÁRIO: ABRAHAO LINCOLN PINTO DE OLIVEIRA 
RECURSO: HÁ – TRANSITADO EM JULGADO (Embargos à execução fiscal n. 
0800193-55.2016.4.05.8500) 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
R$ 171.048,42 (cento e setenta e um mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois 
centavos, em 05/2019), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO ATENDA 
AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9  DESTE EDITAL 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 10/2020: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 
reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): imóvel, em área de terreno acrescido de marinha, 
beneficiado com o prédio, situado na rua Urquiza Leal, n. 532, loteamento Hélvio de 
Brito de Maia, bairro Salgado Filho, Aracaju/SE, medindo pela frente (sudeste) e 
fundos (noroeste) 6,00m, pelo lado direito (sudoeste) e lado esquerdo (nordeste) 
25,00m, perfazendo área de 150,00m². Dista o lado esquerdo 34,80m da Rua Ananias 
Azevedo. Limita-se pelo sudeste com a Rua Urquiza Leal, pelo nordeste com terreno 
do prédio 428, aforado a João Teodoro, pelo sudoeste com terreno aforado a Silvino 
Bispo dos Santos e pelo noroeste com terreno aforado a herdeiros de Helvécio de Brito 
Maia. Registrado sob n. 4434, Livro 02, no cartório do 6º ofício (4ª zona imobiliária) da 
comarca de Aracaju/SE. 
INFORMAÇÕES DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE 10/2020: Atualmente existe uma 
construção com dois pavimentos, sendo o primeiro com espaço para loja, sala, quarto, 
banheiro social, área de ventilação, quarto de empregada conjugada com cozinha e 
área de serviço e o segundo pavimento com suíte, área de ventilação, 01 quarto, 
banheiro social ampla sala. Imóvel necessitando de ampla reforma, tendo em vista a 
presença de infiltrações. 

 
LOTE 12 

Leilão - 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0005277-75.2013.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 51114000032-94 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: PAULO RAIMUNDO DO NASCIMENTO CARDOSO 
CPF/CGC: 154.772.315-72 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
RECURSO: HÁ – TRANSITADO EM JULGADO (Embargos à execução fiscal n. 
0801919-88.2021.4.05.8500) 
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ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
R$ 144.594,68 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e 
sessenta e oito centavos, em 12/2021), a ser atualizado até a data da arrematação, 
CASO ATENDA AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 
DESTE EDITAL 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 07/2021: R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta 
mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S):  
a) Apartamento n. 401, Edf. Maestro Jairo Melo, Condomínio Villa Maestria, situado 
na Avenida Murilo Dantas, n. 1349, bairro Farolândia, Aracaju/SE. Registrado sob 
matrícula n. 60.257, Livro 2, Ficha 01, 2ª Circunscrição Imobiliária de Aracaju/SE. 
Avaliado em R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), em 07/2021; 
b) Apartamento n. 503, Edf. Maestro Jairo Melo, Condomínio Villa Maestria, situado 
na Avenida Murilo Dantas, n. 1349, bairro Farolândia, Aracaju/SE. Registrado sob 
matrícula n. 60.263, 2ª Circunscrição Imobiliária de Aracaju/SE. Avaliado em 
R$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), em 07/2021. 

 
LOTE 13 

Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0805996-14.2019.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 5111800158660  
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO: WALBERT DIAS SOARES FILHO 
CNPJ/CPF: 153.942.205-49 
COPROPRIETÁRIO: CÔNJUGE DE WALBERT DIAS SOARES FILHO 
DEPOSITÁRIO: WALBERT DIAS SOARES FILHO  
RECURSO: NÃO HÁ  
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, desde que obedeça às 
seguintes condições concomitantemente: 
a) pago à vista R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), equivalente à cota parte 
coproprietário/cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843 e §2º do Código de 
Processo Civil; 
b) o valor da arrematação excedente a esta quantia paga à vista (item a) poderá ser parcelado, 
limitado ao valor do débito R$ 114.027,33 (cento e quatorze mil, vinte e sete reais e trinta e três 
centavos, em 08/2020), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO ATENDA AS 
DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 DESTE EDITAL. 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 06/2020: R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil 
reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): Apartamento n.º 1202 e respectiva fração ideal de 
terreno do Edifício Nassau, Bloco A, do Condomínio Residencial “Ilha das Bahamas” 
situado na Av. Gonçalo Rollemberg Leite, n.º 2.399, Bairro São Domingos Sávio, 
Aracaju/SE. O apartamento tem as seguintes características: área privativa de 
83,46m², área de uso comum de 11,94m², área total de 95,40m², com a seguinte divisão 
interna: living, 3 quartos (sendo 1 suíte), cozinha, área de serviço, 2 sanitários sociais, 
1 sanitário de empregada e área de circulação interna, além de 1 vaga para 
estacionamento.. Matrícula sob o n. 28.613, livro n. 2, ficha 0001, do Cartório do 5º 
Ofício (2ª circunscrição imobiliária) de Aracaju/SE). Descrição constante na matrícula 
do imóvel. 
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LOTE 14 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
PROCESSO: 0003195-37.2014.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 51.1.14.001269-65, 51.6.12.001879-75, 51.6.13.002553-28  
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO: NILTON VIEIRA LIMA 
CNPJ/CPF: 068.235.305-10 
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: AUTORIZADO, até o valor do débito - 
R$ 381.932,08 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oito 
centavos, em 02/2021), a ser atualizado até a data da arrematação, CASO ATENDA 
AS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS ITENS 11.1.1 A 11.2.2.9 DESTE EDITAL . 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 09/2020: R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): Um imóvel rural, denominado SÍTIO TARTARUGA, na 
ilha de mesmo nome, no Rio Piauí, no município de Estância/SE, com 52,7 tarefas ou 
15, 9 hectares, limitando-se, em todos os lados, com mangue do referido Rio Piauí. 
Matriculado sob o n. 3.267, Livro n. 2, do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 
Estância/SE. 
OBSERVAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA (09/2020): DO ESTADO DO IMÓVEL: 
Não houve a localização do imóvel em virtude do estado de Pandemia reconhecida 
mundialmente e no Estado de Sergipe. O país passou a ser acometido de uma crise 
sanitária e de saúde pública em razão da COVID -19, tendo o Poder Judiciário entrado 
em plantão extraordinário. No que tange à Secão Judiciária de Sergipe, foi editada 
Portaria da Direção do Foro no sentido de que, com exceção das diligências 
cadastradas como urgentes, o oficial de justiça avaliasse os riscos de contaminação em 
cada diligência, observando os parâmetros determinados pelo Governo do Estado e 
Município de se evitar aglomerações, a fim de se evitar contaminações e propagação 
do vírus, bem como foram suspensos os prazos para cumprimento das diligências. 
Sabendo disso, e considerando uma medida de risco à saúde não apenas deste Oficial, 
como também do executado e terceiros interessados, o cumprimento do presente 
mandado se deu de forma eletrônica. Com efeito, o executado encaminhou a este 
oficial diversas fotos do bem, bem como explicou que o referido sítio não mais tinha 
casa construída ou qualquer plantação. AVALIAÇÃO: Para atingir o valor da 
avaliação, considerei o estado geral do imóvel, bem como os valores de tarefa e 
hectare da região, após consulta detalhada com corretores de imóveis que trabalham 
na área e pesquisa de imóveis à venda na localidade. Analisou-se, outrossim, a 
dificuldade de acesso por meio do barco, uma vez que se trata de uma ilha. Tomou-se, 
ainda, em consideração a mais recente operação imobiliária envolvendo o bem 
penhorado, datada de 2010. 

 
 
ANEXO IV 
 

RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 
 

6.ª Vara Federal 
 

BEM MÓVEL 
 

LOTE 01 
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Leilão - 15.02.2022 - lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
PROCESSO: 0800569-33.2019.4.05.8501 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 16.035.718-7, 16.035.719-5 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO:JOSÉ ANTONIO DE SOUZA 
CNPJ/CPF: 199.777.785-15 
DEPOSITÁRIO: JOSÉ ANTONIO DE SOUZA  
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: NÃO CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: Condições razoáveis de uso. Possui fotos. 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM EM 26/02/2021: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 
VALOR DO DÉBITO R$ 36.777,82 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e 
oitenta e dois centavos). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua B, nº 65, Conj. Novo Horizonte, Nossa Senhora das 
Dores/SE, CEP - 49600-000. 
BEM PENHORADO: Veículo Marcopolo/Volare W90N, placa IAC0578, ano de 
fabricação/modelo 2006/2007.  

 
BEM IMÓVEL 

 
LOTE 02 

Leilão - 15.02.2022 - lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
PROCESSO: 0006046-93.2007.4.05.8500 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
EXEQUENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 
EXECUTADO: CLÍNICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA 
CNPJ/CPF: 02.703.368/0001-41 
COPROPRIETÁRIO: NÃO CONSTA 
LOCATÁRIO: Sim. O imóvel está alugado para a empresa "Clínica Nossa", notificado 
o locatário do imóvel, Sr. Everton Lima Gois, do leilão. 
DEPOSITÁRIO: José Raul Gomes de Moraes 
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: Sim. Penhora realizada, em 28.05.2003, pelo Juízo da 13ª Vara 
Cível da Comarca de Aracaju, tendo como credores: Maurício de Lemos Rodrigues 
Colares e José Raul Gomes de Moraes (depositário) - Processo 200311300118. 
CÔNJUGE: NÃO HÁ 
SITUAÇÃO DO BEM: A ser constatada pelo interessado (Ótimas condições. Possui 
fotos no processo). 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM EM 07.2021: R$ 1.400.000,00 (um milhão e 
quatrocentos mil reais). 
VALOR DO DÉBITO: R$ 234.693,07 (duzentos e trinta e quatro mil, seiscentos e 
noventa três reais e sete centavos). 
BEM PENHORADO: Um prédio Comercial em terreno sito na Praça Jaime 
Figueiredo Lima, Centro, Município de Nossa Senhora dos Dores/SE. Terreno 
próprio de forma irregular, com área total de 9ó0,00m, medindo 25,00m de largura na 
frente e nos fundos, por 40,80m de comprimento no lado direito e 3ó,00m no lado 
esquerdo. Limitando-se pelo lado leste com área pertencente à Energipe; pelo lado 
sul, com terras de propriedade de João Alves Feitosa ou sucessores, pelo lado oeste 
com a Praça Jaime Figueiredo Lima, e pelo lado norte, com terreno pertencente ao 
tribunal de Justiça do estado de Sergipe. O prédio consta de um único pavimento, 
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com área edificada de 385,00m², registrado sob o número 4.606, às fls. 100 do Livro 2-
AA, no Cartório do 2º Ofício do mesmo Município (Nossa Senhora das Dores - SE). O 
prédio foi reformado no ano de 2018; bem construído e muito bem acabado, com 
reservatório próprio de água. Situa-se em frente à Rodoviária do município, avenida 
movimentada e bem pavimentada e urbanizada. Possui, atualmente, as seguintes 
características: 01 sala de recepção; 01 sala de coleta; 01 sala de radiologia; 01 sala de 
ultrassonografia; 01 sala de fisioterapia; 01 sala de cardiologia; 01 sala de ginecologia 
com banheiro; 01 sala de espera; 01 sala de administração; 03 consultórios com 
banheiros; 03 banheiros; 01 vestiário; área externa para estacionamento; 01 
almoxarifado; 01 copa/cozinha. 

 
 
ANEXO V 
 

RELAÇÃO DO BEM PENHORADO 
 

7.ª Vara Federal 
 

BEM MÓVEL 
 

LOTE 01 
Leilão - 15.02.2022 - lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão - 22.02.2022 - lance mínimo: 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação 
PROCESSO: 0803104-63.2018.4.05.8502S 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA(s): 12.145.636-6, 12.534.307-8, 12.534.308-6, 12.933.634-3, 12.933.635-1, 13.753.136-2, 
13.753.137-0, 14.583.651-7, 14.583.652-5, 14.583.653-3 e 14.583.654-1 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: PEDREIRA JJP EIRELI 
CNPJ/CPF: 11.016.330/0001-91 
DEPOSITÁRIO: MATHEUS DE MENEZES PINTO (CPF nº 020.414.375-61) 
RECURSO: HÁ -TRANSITADO EM JULGADO – Embargos à execução fiscal n.  
0800216-87.2019.4.05.8502. 
ÔNUS/PENHORA: NÃO CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 11/2020: R$ 650.040,00 (seiscentos e cinquenta 
mil e quarenta reais). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Pov. Canavieiras nº s/n, bairro: zona rural, Tomar 
do Geru/SE. CEP: 49280-000 
BEM(NS) PENHORADO(S): 16.251 m³ de pó de brita, avaliado em R$ 40,00 o metro 
cúbico. 

 
 
ANEXO VI 

 
RELAÇÃO DOS BENS PENHORADOS 

8.ª Vara Federal 
BEM MÓVEL 

LOTE 01 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0800418-32.2017.4.05.8503 
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CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: 147595 
EXEQUENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS - IBAMA 
EXECUTADO: AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS COMÉRCIO 
E SERVIÇOS LTDA - ME 
CNPJ/CPF: 10.306.882/0001-71  
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 06/2021: R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais). 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Avenida Lagarto, 817, Povoado Jenipapo, 
Lagarto/SE 
BEM(NS) PENHORADO(S): Veículo Honda/Biz 125 ES, Ano fabricação 2014, 
Ano modelo 2015, placa QKP6362, UF: SE, em regular estado geral de 
conservação. 

 
LOTE 02 

Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0800182-12.2019.4.05.8503 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA`s: 14.644.911-8, 14.644.912-6, 14.733.274-5, 14.733.275-3 e 14.761.981-5 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: POSTO SANTA CLARA CIA LTDA 
CNPJ/CPF: 02.923.355/0001-88  
DEPOSITÁRIO: NÃO CONSTA 
RECURSO: NÃO HÁ. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ 05/2020: R$ 56.151,88 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 09/2021: R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais)  
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Depósito da empresa Treze Mais, 
localizada na Rod. Antônio Martins de Menezes, nº 101, Colônia 13, 
Lagarto/SE. 
BEM(NS) PENHORADO(S): Veículo de placa KEP5C40, UF:SE, 
Marca/Modelo: M. Benz/710, Ano Fab/Modelo 2002/2002, em bom estado 
geral de conservação, ao qual foi atribuído, com base em tabela Fipe, o valor de 
R$ 70.000,00 (setenta mil reais).” 

 
BENS IMÓVEIS 

LOTE 03 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
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Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0800155-34.2016.4.05.8503 
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
ASSISTENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
EXECUTADO(S): GINALDO CORREIA DE ANDRADE 
CPF: 199.520.315-72 
DEPOSITÁRIO: O PRÓPRIO EXECUTADO 
RECURSO: NÃO CONSTA. 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO. Em 
vistoria, constatou-se que o imóvel se constitui em uma área de terra, com 
relevo plano, solo meio pedregoso, com uma nascente de água, pasto, à época, 
sem benfeitorias, salvo a cerca de estacas de madeira com três fios de arame 
farpado, apesar de constar na matrícula “casa de morar”. Localidade, à época, 
não servida de energia e água encanada. 
VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ 06/2019: R$ 5.144.552,20 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO. 
AVALIAÇÃO DO BEM EM 10/2020: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Na esquina das estradas do retiro e a que dá para 
Itaporanga D´Ajuda, entre os povoados Matinha e Coqueiro, indo por  aquele, 
no limite do Bairro Ademar de Carvalho, no município de Lagarto. 
BEM(NS) PENHORADO(S): “Uma área de terra medindo 4,8 hectares, 
situada no lugar denominado “Coqueiro”, também chamado de “Matinha”, 
deste município (Lagarto), com as seguintes confrontações e limites: pelo lado 
nascente, com Guido Honório; pelo lado norte, com Antônio Vieira; pelo lado 
poente, com estrada que dá para Itaporanga D´Ajuda; e pelo lado sul, com a 
estada do retiro. Cadastrada no Incra sob o nº 266.043.047.821. Descrição 
baseada na matrícula de nº 34, livro 2, do Cartório de Imóveis de Lagarto/SE. 

 
LOTE 04 

Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0000024-29.2015.4.05.8503 
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL 
CDA: 51 4 10 000006-30; 51 4 10 000482-20; 51 4 10 001327-11; 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: GILENO JOSE DA FRAGA ME e GILENO JOSE DA FRAGA  
CNPJ/CPF: 06.253.167/0001-40 (GILENO JOSE DA FRAGA ME) e 
336.379.385-53 (GILENO JOSE DA FRAGA) 
VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ 08/2021: R$ 28.778,50 
DEPOSITÁRIO: GILENO JOSE DA FRAGA 
RECURSO: NÃO HÁ 
ÔNUS/PENHORA: Penhora realizada no presente feito. 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO  
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS EM 01/2022 – R$ 60.000,00 (Sessenta mil 
reais)  
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BEM(NS) PENHORADO(S): “Um lote urbano sob n. 17 da quadra 02, 
loteamento Pacheco, situado na esquina da rua Vânia da Silva Fraga com a 
rua Regina de Souza, bairro Silvio Romero, medindo 7,00m (sete metros) de 
largura no Oeste, confrontando com a rua Vânia da Silva Fraga; 18m (dezoito 
metros) de comprimento no Norte, confrontando com a rua Regina de Souza; 
7m (sete metros) de largura no Leste, confrontando com lote n.16; e 18m 
(dezoito metros) de comprimento no Sul, confrontando com o lote nº 18” 
Registro no cartório de imóveis de Lagarto, sob o nº 18.386, livro n°2.   
CARACTERÍSTICAS E BENFEITORIAS DO BEM: “Trata de lote urbano, 
uma esquina, em rua que está sendo pavimentada (paralelepípedo), com 
acesso à rede de distribuição de energia elétrica.” 
“Em vistoria, constatou-se a existência de uma construção inacabada, em 
alvenaria, com sete compartimentos, dois quartos, cozinha, sala, 
varanda/garagem, wc e quintal. Ademais, o imóvel está localizado em via 
pública pavimentada com calçamento, servido de redes de energia elétrica, 
água encanada e esgoto; Obra sem qualquer acabamento, nº da porta 106.” 
 

LOTE 05 
Leilão – 15.02.2022 – lance mínimo: valor da avaliação. 
Leilão – 22.02.2022– lance mínimo: 60% (sessenta por cento) do valor da 
avaliação. 
PROCESSO: 0800043-89.2021.4.05.8503 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 
vinculada aos autos do cumprimento de sentença n.0001127-24.1998.4.05.8000, 
em trâmite na 2ª Vara Federal de Alagoas 
CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO(S): J. F. SERVICOS GERAIS LTDA 
CNPJ: 12.371.670/0001-01 
TERCEIRO INTERESSADO: JOB FONTES DE OLIVEIRA  
CPF: 085.671.235-34 
VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ 06/2018: R$ 113.092,76 (Cento e 
treze mil, noventa e dois reais e setenta e seis centavos). 
DEPOSITÁRIO: O PRÓPRIO EXECUTADO 
RECURSO: NÃO CONSTA 
ÔNUS/PENHORA: CONSTA 
SITUAÇÃO DO BEM: A SER CONSTATADA PELO INTERESSADO. 
PARCELAMENTO DA ARREMATAÇÃO: NÃO AUTORIZADO. 
AVALIAÇÃO DO BEM EM 12/2021: R$ 3.672.000,00 (Três milhões, 
seiscentos e setenta e dois mil reais). 
BEM(NS) PENHORADO(S): “Uma área de terra desmembrada da Fazenda 
Mussurepe, situada neste município, medindo dita área 185,53ha, equivalentes 
a 612 tarefas, com as seguintes confrontações e limites: pelo Sul com a estrada 
do Oiteiro; pelo lado do Nascente com Rita de Cássia Pinto de Almeida; pelo 
lado Norte ainda com Rita de Cássia Pinto de Almeida e pelo lado Poente com 
Marcelo Almeida Garcez; (descrição conforme certidão de inteiro teor do 
imóvel matrícula 9658 do cartório do 2º ofício Lagarto)” 
CARACTERÍSTICAS E BENFEITORIAS DO BEM: “No referido imóvel, não 
localizei qualquer construção em alvenaria” 

 
 


